
3º ENCONTRO DE MULHERES DO JUDICIÁRIO CATARINENSE 
 
23 e 24 de Agosto de 2019 

 
 

EDITAL N.º 03/2019 – ENCONTRO DE MULHERES DO JUDICIÁRIO 
CATARINENSE 

 
1. APRESENTAÇÃO DO EVENTO 

 

O 3º Encontro de Mulheres do Judiciário Catarinense tem como finalidade 
possibilitar a participação democrática e adequada ao maior número possível de 
trabalhadoras ativas e aposentada do judiciário de Santa Catarina, dentro da 
disponibilidade estrutural e financeira do evento. 

 
2. OBJETIVOS DO 3º ENCONTRO DE MULHERES DO JUDICIÁRIO 
CATARINENSE 

 
2.1 O 3º Encontro de Mulheres do Judiciário Catarinense, convocadas pelo 
Edital Nº 03/2019, será coordenado pela Diretoria do SINJUSC e tem como 
objetivos: 
2.2 Promover de forma participativa, integrativa e democrática o 3º Encontro de 
Mulheres do Judiciário Catarinense, filiadas ao SINJUSC; 
2.3 Realizar palestras e oficinas visando a construção do bem-estar da mulher, 
relacionado com o seu ambiente de trabalho e a sociedade; 
2.4 Fortalecer a unidade e a luta pelos direitos das mulheres. 

 
3. REALIZAÇÃO 

 

3.1 O 3º Encontro de Mulheres do Judiciário Catarinense será realizado nos dias 
23 e 24 de agosto de 2019, na Praia Brava, na cidade de Florianópolis-SC, nas 
dependências do Hotel Praia Brava. 
3.2 Todas as mulheres do judiciário catarinense, filiadas ao SINJUSC têm direito 
a participar do evento, de forma gratuita, até o prazo final e/ou no limite do 
número de inscrições, sendo as demais vagas remanescentes aberta a todos os 
filiados ao SINJUSC. 

 
4. FUNCIONAMENTO 

 
4.1 O Encontro será realizado da seguinte forma: 

 
4.1.1 Dia 23 de agosto de 2019: 
a) 20h - mesa de abertura - Coletivo de Mulheres do Judiciário Catarinense e 
Representante do Portal Catarinas - Feminismos do que estamos falando? 

 
4.1.2 Dia 24 de agosto de 2018: 
a) 9h - Painel Artístico com a Artista Letícia Valério 
b) 10:30h - Apresentação do Documentário - Sozinha - Mulheres que sofrem 
violência no Campo - Angela Bastos 



c) 12:00h - Almoço; 
d) 14h – Palestra com Halina Macedo Leal, Jeruse Romão e Angela Bastos - 
Feminismos, Mulheres e violência - Trocando experiências; 
e) 15:30h – Debates; 
f) 16:30h - Coffee Break; 
g) 17h – Plenária - Mesa de Encaminhamentos; 
h) 18h - Dinâmica de Encerramento – Apresentação Artística - La Clínica; 
i) 20h – Coquetel e Confraternização. 

 
 

5. DAS INSCRIÇÕES: 
 
5.1 As inscrições são limitadas ao número de vagas e, a fim de possibilitar a 
logística do evento, os trabalhadores e trabalhadoras ativas e aposentadas 
filiadas devem efetuar inscrição mediante o preenchimento da ficha anexa ao 
presente edital. 
5.2 A ficha de inscrição deve ser assinada e enviada, exclusivamente, para o e- 
mail cris@sinjusc.org.br, no período compreendido entre os dias 31/07/2019 a 
14/08/2019 e no limites das vagas existentes. 

 
 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
6.1 As despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação dos 
participantes serão custeadas pelo SINJUSC, na forma dos itens subsequentes: 
6.2 A hospedagem, exclusivamente para participantes inscritas, será realizada 
em quartos coletivos de duas à quatro pessoas no hotel em que será realizado 
o 3º Encontro de Mulheres do Judiciário Catarinense. 
6.3 O sindicato não custeará as despesas de hospedagem de possíveis 
acompanhante, bem como as despesas de consumo de produtos de frigobar, 
com exceção de água. 
6.4 Para o ressarcimento em relação aos deslocamentos é necessário o envio 
de Nota Fiscal original, com o CNPJ do SINJUSC (80.151.087/0001-37), 
anexado ao Relatório de Ressarcimento de despesas disponível na página do 
sindicato. 
6.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

Florianópolis, 31 de julho de 2019. 

Walmor Grando 
Presidente do SINJUSC 

mailto:cris@sinjusc.org.br

